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Opleiding schoolexpert formatief handelen   

Wil jij expert worden in formatief handelen, het aanspreekpunt in jouw 
school of onderwijsorganisatie worden op het gebied van formatief  
handelen en andere collega’s helpen en begeleiden in het implementeren 
van formatief handelen in hun lessen? Dan is onze opleiding tot school- 
expert iets voor jou!  

Wat levert het je op?
Aan het einde van deze twee jaar ben jij binnen de school de expert op het gebied van formatief  
handelen. Je bent in staat om collega’s te helpen bij praktijkproblemen en vraagstukken rondom  
formatief handelen, feedbackprocessen en onderwijsontwerp. Daarnaast ben je een structurele 
gesprekspartner voor de schoolleiding rondom het implementeren en evalueren van formatief  
handelen in de organisatie. Hierdoor draag je bij aan de duurzame inbedding van formatief  
handelen in je school. 

Wat wordt er van je verwacht?
Gedurende twee jaar verdiep jij je nog verder in formatief handelen. Tijdens deze twee jaar geef  
je zelf training aan een groep collega’s. Je verdiept je onder onze begeleiding verder in het concept  
formatief handelen en in het implementatieproces in jullie school. Door je proactieve en open  
houding ben je in staat eventuele struikelblokken snel op te sporen en uit de weg te ruimen.  
Bovendien verdiep je je in evidence informed theorieën rondom formatief handelen.  
 
Studielastuur
Houd er rekening mee dat je 4 tot 8 uur in de week bezig bent met dit programma. Een keer in de 
maand krijg je training van experts vanuit Toetsrevolutie en andere externen, dit zal afwisselend een 
halve en een hele dag in beslag nemen. In de andere weken organiseer je zelf bijeenkomsten met 
jouw collega’s en/of schoolleiding, doe je lesbezoeken en besteed je tijd aan zelfstudie. Daarnaast zijn 
er twee consultsessies per jaar beschikbaar voor jou, waarin jij de professionele hulp van de trainers 
van Toetsrevolutie in kunt zetten voor praktijkproblemen waar je tegenaan loopt.

Kosten:  8880 euro
Duur:  Twee jaar. Zie onze website voor de startmomenten.
Dagen:  Zie de website voor actuele data.
Locatie:  De trainingen vinden fysiek plaats in het centrum van Nederland,  
evt. online als dit nodig blijkt te zijn
Groepsgrootte:  Ongeveer 15 deelnemers
Doelgroep:  Schoolexperts in het PO, VO, MBO & HBO 
(Deze training kan ook als interne opleiding worden aangeboden. Informeer naar de mogelijkheden.)



Trainers

Valentina Devid  is voormalig docent geschiedenis en levensbeschouwing. Ze is 
bestuurslid van de Coöperatie Toetsrevolutie op en verzorgt professionaliserings
trajecten voor docenten rondom formatief handelen en onderwijsontwerp. Met 
René Kneyber en Flemming van de Graaf maakt ze de LLEARNpodcast. 

Rianne Neering  is voormalig docent maatschappijwetenschappen, maatschappij
leer en schoolleider. Ze werkte op diverse scholen zoals UniC en de Werkplaats 
Kindergemeenschap. Ze schreef het boek Nieuwe Onderwijsruimte met Tjitske 
Bergsma. Naast haar werkzaamheden bij Toetsrevolutie is ze expertcoach bij  
Stichting LeerKRACHT.

Hilly Drok  verzorgt professionaliseringstrajecten voor docenten rondom formatief 
handelen en onderwijsontwerp. Daarnaast is zij voormalig docent Nederlands en 
heeft ze zelf praktijkervaring als kartrekker van het implementatieproces van  
formatief handelen in haar eigen school. Ze is bestuurslid van de Coöperatie  
Toetsrevolutie.




